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مقدمه
پدافند غیرعامل 1با مفهوم کلی دفاع بدون استفاده از سالح و درگیری مستقیم در برابر تهاجم،
سابقهی طوالنی در تاریخ بشری و به قدمت حیات آدمی دارد.
از نظر لغتشناسی ،واژهی پدافند از دو جزء «پد» و «آفند» تشکیل شده است« .پاد» یا «پد»
پیشوندی است که به معانی ضد ،متضاد ،پی و دنبال میباشد و هرگاه قبل از واژهای قرار گیرد،
معنای آن واژه را معکوس مینماید .واژهی «آفند» نیز به مفهوم جنگ ،جدال ،پیکار و دشمنی است
(خوشعمل .)1391 ،زیاری ( )1388پدافند را بر دو نوع عامل و غیرعامل معرفی مینماید .بهنظر
وی ،پدافند غیرعامل بهکارگیری اقدامات آفندی و تهاجمی با هدف ممانعت از پیشروی دشمن است.
بهعبارت دیگر دفاع عامل ،بهکارگیری هر نوع سالح و جنگافزار بهمنظور کاهش یا خنثی نمودن
آثار حمالت و تهدیدهای دشمن است؛ در حالی که پدافند غیرعامل بهکاربردن روشهایی است که
آثار زیانهای ناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آن را به حداقل برساند.
در واقع پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق میگردد که مستلزم بهکارگیری جنگ افزار
نبوده و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس
نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل
ممکن کاهش داد (موحدینیا .)1386 ،دوست محمدیان ( )1391پدافند غیرعامل را به معنای دفاع
بدون بهکارگیری تجهیزات نظامی میداند که در عرصهی مدیریت بحران ناشی از جنگ ،در تسهیل
مدیریت و پایداری زیرساختها نقش اساسی دارد .همچنین پدافند غیرعامل بهعنوان مجموعه
اقداماتی که صرفنظر از منشاء تهدیدات ،سبب حفاظت از اشیاء و پدیدههای موجود نیز میگردد،
تعریف شده است (لویتن و هاسکین2011 ،2؛ لویتن ،هاسکین و بن هایم .)2011 ،3بنابراین رویکرد
پدافند غیرعامل ،پیشگیرانه بهجای مدیریت آتش میباشد (گروال .)2014 ،4همچنین دفاع غیرعامل
در مقایسه با دو عنصر تهاجم و دفاع عامل ،مخارج و هزینههای کمتری دارد و از نظر اخالقی،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- Levitin, Husken & Ben-Haim

1- passive defense

4- Grewal

2- Levitin & Husken
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بشردوستانه و سیاسی ،مفهومی صلح دوستانهتر دارد (چادرتون .)2015 ،1نیل به دفاع غیرعامل در
مقایسه با دفاع عامل ،ساده و سهلالوصولتر و با سیاست خودکفایی و عدم وابستگی و استقالل
کشورها موافقتر است (اسکندری.)1389 ،
بررسی جنگهای گذشته و معاصر ،نشان میدهد که پدافند عامل در حال حاضر نمیتواند به
تنهایی در مقابل جنگافزارهای مدرن ،هوشمند و مخرب مانند مهمات نظامی شیمیایی ،میکروبی،
هستهای و نظایر اینها کارآیی کامل داشته باشد .بنابراین پدافند غیرعامل بهعنوان بخشی از اقدامات
دفاعی یکی از اولویتهای امنیتی کشور بوده و با توجه به تهدیدات بالقوه که امنیت ملی ،استقالل
و تمامیت ا رضی کشورمان را نشانه گرفته است ،ضرورت دفاع کامالً مشهود میباشد (جابری
انصاری .)1391 ،از سوی دیگر؛ با توجه به اینکه تضمین امنیت و آسایش ملتها ،همواره از
بزرگترین دغدغههای حکومتها بوده ،لذا ضرورت پرداخت به این موضوع در هزارهای که دشمن
با استفاده از تمام امکانات ممکن ،مترصد تجاوز و رخنه به منظور پیشبرد اهداف خود میباشد ،امری
کامالً ضروری و الزم است.
با توجه به اهمیت موضوع؛ در جمهوری اسالمی ایران و در بخش تعلیم و تربیت عمومی،
بر اساس مصوبهی سال  1391هیأت وزیران آموزشهای نظری و عملی مرتبط با پدافند و پدافند
غیرعامل بهعنوان درس آمادگی دفاعی و به شکل اجباری در دورههای اول و دوم متوسطه ارائه
میشود .در دورهی اول حداقل دو ساعت در هفته بهصورت نظری و یک روز در سال بهصورت
اردوی عملی و در دوره دوم حداقل سه ساعت در هفته بهصورت نظری و سه روز در سال
بهصورت عملی برگزار میشود .در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،پدافند غیرعامل با رویکرد
کلی دفاع بهعنوان یکی از مفاهیم اجتماعی حیات طیبه معرفی شده که در کنار سایر مفاهیم دیگر،
در زمره خصوصیات جامعهی مطلوب اسالمی یعنی جامعهی صالح قرار گرفته است (سند تحول
بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران .)1390،در نقشهی جامع علمی
کشور که در آن چشمانداز و راهبردهای علم و فناوری در سطوح کالن و عملیاتیتر نظیر برنامههای
پنجسالهی توسعهی کشور ترسیم شده ،موضوع پدافند غیرعامل جزء اولویتهای اساسی علم و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Chadderton
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فناوری مطرح شده است.
برنامه درسی ملی نیز اشارهای به این موضوع داشته است .در این سند ،پدافند غیرعامل بهعنوان
یکی از قلمروهای حوزه تربیت و یادگیری آداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده مطرح شده
است (برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران) .به زعم آیزنر )2002( 1برنامهی درسی یک مدرسه
یا یک کالس درس را میتوان مجموعهای از وقایع از قبل پیشبینی شده دانست که به قصد دستیابی
به نتایج آموزشی -تربیتی ،برای یک یا بیش از یک دانشآموز در نظر گرفته شدهاند .درباره تعداد و
تنوع عناصر برنامه درسی اتفاق نظر چندانی میان متخصصان و صاحبنظران برنامه درسی وجود
ندارد و هریک تعداد خاصی از عناصر را برای برنامه درسی ارائه کردهاند ،بهگونهای که دامنهی
وسیعی را ،از یک تا  33عنصر در بر میگیرد (مرزوقی ،زیرچاپ) .یکی از معروفترین برداشتها
از عناصر برنامه درسی طبقهبندی نهگانه کالین )1991( 2است که شامل عناصر زیر میباشد:
هدف :3مقاصد برنامه درسی به شکل غایتها و اهداف بیان میشوند و بیانگر کلی مقاصد هستند.
محتوا :4منظور از محتوای برنامه درسی متون کتابهای درسی و سایر منابع و مواد آموزشی است
که انتظار میرود فراگیر با مطالعه آن خأل یادگیری خود را پر کند (دوگال ،تامپسون ،فالکز ،تینگ و
نان )2014 ،5و به این وسیله به اهداف آموزش از پیش تعیینشده نایل آید (صفری و مرزوقی،
 .)1390مواد و منابع آموزشی :6مجموعهای از مواد یا موقعیتها که بهمنظور قادر ساختن فراگیرنده
به یادگیری تولید میگردد (کلمنتز و ساراما )2014 ،7میباشد .فعالیتهای یادگیری فراگیرندگان:8
اشاره به درگیری فراگیرندگان در امر یادگیری دارد که منجر به کسب تجربیات یادگیری خواهد شد؛
هر چقدر سطح درگیری بیشتر باشد به همان نسبت تجربیات یادگیری عمیقتر خواهد بود
(ظهرهوند ،کیامنش ،خسروی و اخوان تفتی.)1389 ،
راهبردهای یاددهی -یادگیری9؛ مجموعهای از روشهای آموزشی هستند که مربی برای رسیدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- instructional materials and resources

1- Eisner

7- Clements & Sarama

2- Klein

8- learner learning activities

3- objectives

9- teaching learning methods

4- content
5- Dougall, Thonpson, Faulks, Ting & Nunn

19

طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل...

به اهداف یادگیری از آنها استفاده میکند (ابراهیم کافوری ،ملکی و خسروی .)1394 ،در واقع
فراهمآوردن شرایطی است که در آن یادگیری اتفاق بیفتد (صفری و مرزوقی .)1390 ،ارزشیابی:1
فرآیندی برای پژوهش جهت بهبود ماهیت برنامهدرسی ،رویههای اجرایی و روشهای آموزشی می
باشد که بر یادگیری و رفتار فراگیران اثر میگذارد (سانچز و راس2012 ،2؛ ژائو ،ژائو و تان2013 ،3؛
لوکاس ،چادهری ،راش ،رانینگر و گرینبرگ .)2014 ،4گروهبندی یادگیرندگان :5این عنصر به
گروههای داخل کالس اشاره دارد .کار گروهی سبب میشود تا یادگیرنده مسؤولیتپذیری بیشتری
نسبت به یادگیری عهدهدار شود و بهویژه برای دانشآموزانی که پیشرفت تحصیلی ضعیفی دارند
سبب خواهد شد تا در موفقیت گروهی سهیم شده و احساس خوداثربخشی و مؤثر بودن را تجربه
کنند (بروفی.)1998 ،6
زمان :7چارچوب زمانی که در آن محتوا به همراه شیوهها و مواد آموزشی مربوطه ارائه میشود
(کالینز )2008 ،8و فضای آموزش :9که در واقع همان محیطی است که کلیه فرآیندهای یاددهی-
یادگیری در درون آن انجام میپذیرد و این فرآیندها را تحت تأثیر قرار میدهد .فضای آموزشی باید
موجب تحریک یادگیرندگان و ایجاد انگیزه در آنان شود و از فعالیتهای یادگیری ،حمایت و آن را
تسهیل کند تا اینکه معلم بتواند طرح درس را بهخوبی اجرا کند (وولفولک .)2001 ،10پژوهش
حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از این طبقهبندی و با رویکرد باز ساختارسازی( 11کرسول و
پالنوکالرک )2011 ،12به طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل بپردازد.
برنامه درسی بهعنوان قلب جریان آموزشی در نظام تعلیم و تربیت ،در توفیق یا شکست
آموزشهای ارائه شده نقش کلیدی و بسیار تعیینکنندهای ایفا مینماید .از سوی دیگر؛ تنوع
حوزههای پدافند غیرعامل و لزوم تسلط بر آنها نظامهای تعلیم و تربیت را ناگزیر از برنامهریزی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- instructional time

1- evaluation

8- Collins

2- Sanchez & Ross

9- instructional space

3- Zhao, Zhao & Tan

10- Woolfolk
11- recontextualization
12- Creswell & Plano Clark

&

Ranniger

Roche,

Choudhri,

Lucas,

4-

Greenberg
5- learners grouping
6- Brophy
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اجرای دورههای آموزشی مینماید .از آنجا که پایهگذاری نظامهای آموزشی اثربخش و کارآمد
نیازمند اندیشههای جدید و روشهای نوین است لذا پاسخ به پرسشهایی نظیر چه اهداف و
محتوایی باید در برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل گنجانده شود ،چگونگی تلفیق نظر و عمل و
این که چه مواد آموزشی مورد نیاز است؟ فراگیرندگان چه کسانی باشند و چه جایگاه و نقشی در
برنامه درسی مذکور خواهند داشت؟ برنامهریزان امور آموزشی را بر آن میدارد تا به منظور همگام
شدن با تحوالت و پیشرفتهای جدید باالخص در عرصهی دفاعی به جستوجو بپردازند .از سوی
دیگر ،در نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور ،آموزش پدافند غیرعامل بهعنوان فصلی از یک کتاب،
آن هم تنها در یک مقطع تحصیلی ارائه شده که هرچند شامل مباحث مفیدی است ،اما بسط و
گسترش موضوعات و لزوم تدوین برنامه درسی جهت مقاطع دیگر ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
با در نظر گرفتن هجمهی فرهنگی و جنگ روانی دشمن بر علیه نظام مقدس جمهورس اسالمی
ایران که در درجهی اول دانشآموزان را بهعنوان آیندهسازان و مالکان آینده این سرزمین ،هدف قرار
داده است ،ایجاب مینماید تا با توجه به اسناد باالدستی ،الزامات اساسی پدافند غیرعامل ،متناسب با
ویژگیها ،خصوصیات و شرایط خاص نوجوانی ،برنامه درسی آموزشی مجزایی در این حوزه تدوین
نمود .لذا پژوهش حاضر در نظر دارد با مطالعه و بررسی اصول و مبانی آموزش پدافند غیرعامل،
رویکردهای آموزشی حاکم بر آن ،به طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند
غیرعامل دورهی متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران بپردازد .بر این اساس سؤاالت
زیر مطرح و پیگیری شدهاند:
سؤال اول :چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دورهی متوسطه آموزش و پرورش
جمهوری اسالمی ایران دارای چه مؤلفههایی است؟
سؤال دوم :آیا چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل از اعتبار الزم برخوردار است؟

روش پژوهش
این پژوهش جزء پژوهشهای ترکیبی ،1از نوع اکتشافی متوالی 2و مدل طبقهبندی( 3کرسول
و پالنوکالرک )2011 ،بوده که در دو بخش کیفی و کمّی اجرا شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- taxonomy development

1- mixed method
2- sequential exploratory
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الف) بخش کيفی
 طرح پژوهش مطالعهی موردی کیفی 1میباشد.
 مشارکتکنندگان و روش انتخاب آنها :مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر شامل سه
گروه میباشند:
گروه اول -تمامی متخصصین ،صاحبنظران و پژوهشگران حوزهی پدافند غیرعامل ،گروه دوم-
تمامی اعضای هیأت علمی رشتهی روانشناسی تربیتی و گروه سوم -اعضای گروه درسی آمادگی
دفاعی دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطهی نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
در گروه اول ،معیار انتخاب تعداد مشارکتکنندگان ،اشباع نظری 2بود .بر این اساس ،با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی 3با یک نفر از استادان حوزهی پدافند غیرعامل
مصاحبه گردید .از وی خواسته شد تا سایر متخصصان مربوطه را معرفی نمایند تا با آنان نیز مصاحبه
شود .همچنین با مراجعه به سازمان پدافند غیرعامل و مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور ،با
کارشناسان خبره مصاحبه شد .دادهها پس از  13مصاحبه به اشباع رسید .در دو گروه دیگر بر اساس
روش نمونهگیری در دسترس ،با سه نفر از اعضای هیأت علمی بخش روانشناسی تربیتی دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و چهار نفر از اعضای گروه درسی آمادگی دفاعی دفتر
تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطهی نظری مصاحبه گردید.

 ابزار پژوهش :جمعآوری دادهها با استفاده از مصاحبه بازپاسخ انجام شد.
 اعتبارپذیری دادهها :تعیین اعتبار دادههای کیفی با استفاده از تکنیکهای تأییدپذیری 4و

اعتمادپذیری 5انجام شد .برای این منظور از روش سهسوسازی دادهها 6استفاده شد.
 روش تجزیه و تحلیل دادهها :تجزیه و تحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش تحلیل
محتوای کیفی 7انجام شد .بر این اساس ابتدا متن بخش مصاحبه از روی صوت ضبطشده در جلسهی
مصاحبه پیادهسازی شد و با استفاده از یادداشتهای برداشتهشده در طی جلسات مصاحبه تکمیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- dependability

1- qualitative case study

6- data triangulation

2- theoretical saturation

7- qualitative content analysis

3- snowballl sampling
4- credibility
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گردید .سپس با مطالعهی دقیق این متون ،به تحلیل محتوای کیفی پرداخته شد .ضمناً جهت برخی
از مشارکتکنندگان که برگزاری مصاحبه حضوری میسر نگردید ،پرسشنامه به آنان ارسال شد که
پس از تکمیل عودت نمودند.
ب) بخش کمّی
 روش پژوهش :در این بخش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی ،چارچوب برنامه درسی
طراحی شده اعتباریابی میشود.
 جامعهی آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه :جامعهی آماری ،تمامی دبیران درس
آمادگی دفاعی شهر شیراز بود که تعداد آنها بر اساس آمار دریافتی از سازمان آموزش و پرورش
استان فارس برابر  73نفر اعالم گردید .با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی،
تعداد  63نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
 ابزار پژوهش :مقیاس محقق ساخته است.
 روایی و پایایی :بهمنظور اعتباریابی چارچوب طراحی شده در مرحله کیفی ،مقیاس محقق
ساخته تدوین شد .روایی مقیاس با استفاده از روشهای تحلیل گویه و تحلیل عامل تاییدی 1و پایایی
با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

یافتهها
چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دورهی متوسطه آموزش و پرورش جمهوری
اسالمی ایران دارای چه مؤلفههایی است؟
نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصان ،صاحبنظران و پژوهشگران حوزهی پدافند غیرعامل در
جدول  1ارائه شده است:
جدول-1محتوای آموزش پدافند غيرعامل به تفکيک حوزهی تخصصی و محتوای آموزش
حوزهی

محتوای آموزش

تخصصی
کلیات

 استتار
 اختفاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- confirmatory factor analysis

طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل...

حوزهی
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محتوای آموزش

تخصصی
 پوشش
 فریب
 پراکندگی
 مقاومسازی
 تعریف بحران
 انواع بحران
 تقسیمبندی انواع تهدیدات
 ویژگیهای بحران
 درجهبندی انواع بحران
 انواع بالیای طبیعی
 آثار و پیامدهای بحران
 مدیریت بحران
 طرحهای مدیریت بحران
 ویژگیهای مدیر بحران
بحران

 اصول مدیریت بحران
 مدیریت ریسک
 مفهوم امنیت
 ابعاد مختلف امنیت
 مدیریت بحران زیست محیطی
 مدیریت بحران در حمل و نقل جادهای
 مدیریت بحران در حمل و نقل هوایی
 تهدیدشناسی
 عبور از بحرانهای امنیتی
 آشنایی با اصول HSE

1

 شناسایی مخاطرات HAZOP

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرآیند شيميایی و روشی سيستماتيک دارای ساختار جهت

 - 1منظور اصول سهگانه سالمت ،ایمنی و محيط زیست

بررسی یک فرآیند یا عمليات طراحی شده و یا در حال

( )Health, Safty, Environmentمیباشد.

بهرهبرداری جهت شناسایی و ارزیابی اشکاالتی است که

 - 2یکی از اولين گامها در سيستم مدیریت ریسک ،شناسایی

میتواند باعث افزایش ریسک خطر برای افراد یا تجهيزات شده

خطر است .روش مطالعه مخاطرات و راهبری عمليات

یا بازده عمليات را کاهش دهند.

 )Hazard & Operability( HAZOPروشی تخصصیافته
برای شناسایی خطرات ناشی از عملکرد غلط سيستمهای یک
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حوزهی

محتوای آموزش

تخصصی

 آشنایی با فناوریهای نوین در مدیریت بحران
 آشنایی با سازمانهای دخیل در مدیریت بحران
 آشنایی با لوازم حفاظت فردی
 آشنایی با سوانح ناشی از مواد انفجاری و آتشزا
 آشنایی با سوانح ناشی از مواد شیمیایی
 آشنایی با سوانح ناشی از مواد هستهای و رادیولوژیک
 آشنایی با سوانح ناشی از انفجار و اشتعال گاز طبیعی
 تروریسم چیست
 انواع تروریسم
 اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
 مطالعات امنیتی
 آشنایی با انواع سالحهای کشتار جمعی
 آشنایی با انواع سالحهای بیولوژیک
 آشنایی با انواع سالحهای شیمیایی
 امنیت زیستی
 بیوتروریسم
 ویروسشناسی
 سمشناسی
تروریسم

 انگلشناسی
 آشنایی با بیماریهای واگیردار
 آشنایی با بیماریهای عفونی
 آشنایی با روشهای ضدعفونی
 آشنایی با روشهای پیشگیری و ایمنسازی
 روشهای خرابکاری
 روشهای انتشار عوامل بیولوژیک
 چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیس
 آشنایی با مواد منفجره و چاشنیها
 آشنایی با سازمانهای تروریستی
 بوتروریسم کشاورزی
 ترور شخصیت
 آشنایی با روشهای آلودگی آب

طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل...

حوزهی

محتوای آموزش

تخصصی

 آشنایی با روشهای آلودگی غذا
 آشنایی با روشهای انتشار گاز
 آشنایی با حشرات ناقل
 جنگ نرم
 استحاله فرهنگی
 بحران هویت
 ویژگیهای جنگ نرم
 انقالب مخملین
 اهداف جنگ نرم
 تکثر قومی
 هویت ملّی
 آشنایی با هویت ایرانی -اسالمی
دفاع نرم

 آسیبشناسی فضاهای مجازی
 آسیبشناسی بازیهای رایانهای
 عملیات روانی
 روشهای مقابله با عملیات روانی
 اهمیت و ضرورت مطالعه
 اپوزیسیون خارج از کشور
 ابزارهای جنگ نرم
 تفاوت جنگ نرم و سخت
 تهاجم فرهنگی
 کارکرد رسانهها
 بسیج و ضرورت تشکیل آن
 جنگ سایبری چیست
 فضای سایبری
 انواع فضاهای سایبری

دفاع سایبری

 هک کردن
 انواع ویروسهای رایانهای
 آسیبشناسی استفاده از کارتهای اعتباری
 انواع جرایم سایبری
 مقابله با حمالت سایبری

25

26

پژوهشهاي برنامهي درسي ،دورهی هفتم ،شمارهی دوم ،پاییز و زمستان 1396

حوزهی

محتوای آموزش

تخصصی
 دیواره آتش
 امنیت تلفن همراه
 کالهبرداری اینترنتی
 شبکههای اجتماعی
 مدیریت نام آنالین

 نرمافزارهای فیلتیرینگ خانگی
 معرفی موتورهای جستجوی امن
 تحریم
 تورم
 صرفهجویی
 اقتصاد مقاومتی
 اقتصاد رقابتی
 اقتصاد تولید محور
 ضرورت اقتصاد مقاومتی
 اهداف اقتصاد مقاومتی
 بهرهوری
دفاع اقتصادی

 ضرورت حمایت از تولیدات داخلی
 ثبات اقتصادی
 عدالت اجتماعی
 الگوی مصرف
 یارانه
 تولید ناخالص ملّی
 مدیریت منابع
 اقتصاد دانشبنیان
 سبک زندگی ایرانی -اسالمی
 آشنایی با اصل  44قانون اساسی
 پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات

دفاع اطالعاتی

 آشنایی با روشهای امنیت شبکه
 ارتباطات امن

طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل...

حوزهی
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محتوای آموزش

تخصصی
 اختالل در سیستم GPS

1

 امنیت اطالعات
 نرمافزار Share Point
 سیستم مکانیزه جمعآوری اطالعات
 آشنایی با سطحبندی تأسیسات زیربنایی
 مبحث  21مقررات ملّی ساختمان
 جغرافیای زلزله در ایران
معماری و
ساختمان

 آشنایی با انواع فضاهای معماری
 اصول و مبانی GIS

2

 سیستم اطالعات جغرافیایی Arc GIS
 عوامل مؤثر در رانش زمین
 ایمنسازی
 مقاومسازی

بر اساس نتایج حاصل شده ،با اعضای هیأت علمی رشتهی روانشناسی مصاحبه گردید تا
مشخص نمایند کدام یک از آموزشها با ویژگیها ،ساحتها و نیازهای دانشآموزان دورهی متوسطه
انطباق دارد .نتایج در جدول  2ارائه شده است:
جدول - 2محتوای آموزش پدافند غيرعامل متناسب با ویژگیها ،ساحتها و نيازهای
دانشآموزان دورهی متوسطه
محتوای آموزش

حوزهی تخصصی
 استتار
 اختفاء
کلیات

 پوشش
 فریب
 پراکندگی
 مقاومسازی

بحران

 تعریف بحران
 انواع بحران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است (.)Georaphic Information System

 - 1سيستم موقعيتیاب جهانی(.)Global Position System
 - 2یک سيستم الکترونيک برای کسب اطالعات جغرافيایی
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محتوای آموزش

حوزهی تخصصی
 تقسیمبندی انواع تهدیدات
 ویژگیهای بحران

 درجهبندی انواع بحران
 انواع بالیای طبیعی

 آثار و پیامدهای بحران
 مدیریت بحران

 طرحهای مدیریت بحران
 ویژگیهای مدیر بحران
 اصول مدیریت بحران
 مدیریت ریسک
 مفهوم امنیت

 ابعاد مختلف امنیت
 تهدیدشناسی

 تروریسم چیست
 انواع تروریسم

 اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
 مطالعات امنیتی

 آشنایی با انواع سالحهای کشتار جمعی
 آشنایی با انواع سالحهای بیولوژیک
 آشنایی با انواع سالحهای شیمیایی
تروریسم

 امنیت زیستی
 بیوتروریسم

 ویروسشناسی
 سمشناسی

 انگلشناسی

 آشنایی با بیماریهای واگیردار
 آشنایی با بیماریهای عفونی

 آشنایی با روشهای ضدعفونی

 آشنایی با روشهای پیشگیری و ایمنسازی
 بوتروریسم کشاورزی

طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل...

محتوای آموزش

حوزهی تخصصی
 جنگ نرم

 استحاله فرهنگی
 بحران هویت

 ویژگیهای جنگ نرم
 انقالب مخملین

 اهداف جنگ نرم

 آشنایی با هویت ایرانی -اسالمی
دفاع نرم

 آسیبشناسی فضاهای مجازی

 آسیبشناسی بازیهای رایانهای
 عملیات روانی

 روشهای مقابله با عملیات روانی
 اهمیت و ضرورت مطالعه
 ابزارهای جنگ نرم

 تفاوت جنگ نرم و سخت
 تهاجم فرهنگی

 کارکرد رسانهها

 بسیج و ضرورت تشکیل آن
 جنگ سایبری چیست
 فضای سایبری
 انواع فضاهای سایبری
 انواع ویروسهای رایانهای
 آسیبشناسی استفاده از کارتهای اعتباری
 انواع جرایم سایبری
دفاع سایبری

 مقابله با حمالت سایبری
 دیواره آتش
 امنیت تلفن همراه
 کالهبرداری اینترنتی
 شبکههای اجتماعی
 مدیریت نام آنالین
 نرمافزارهای فیلتیرینگ خانگی
 معرفی موتورهای جستجوی امن

دفاع اقتصادی

 تحریم
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محتوای آموزش

حوزهی تخصصی
 تورم
 صرفهجویی
 اقتصاد مقاومتی
 اقتصاد رقابتی
 اقتصاد تولید محور
 ضرورت اقتصاد مقاومتی
 اهداف اقتصاد مقاومتی
 بهرهوری
 ثبات اقتصادی
 عدالت اجتماعی
 الگوی مصرف
 یارانه

 سبک زندگی ایرانی -اسالمی
 آشنایی با اصل  44قانون اساسی
 آشنایی با سطحبندی تأسیسات زیربنایی
 مبحث  21مقررات ملّی ساختمان
 جغرافیای زلزله در ایران
معماری و
ساختمان

 آشنایی با انواع فضاهای معماری
 اصول و مبانی GIS
 سیستم اطالعات جغرافیایی Arc GIS
 عوامل مؤثر در رانش زمین
 ایمنسازی
 مقاومسازی

در نهایت ،محتوای آموزش پدافند غیرعامل ویژهی دانشآموزان دورهی متوسطه در اختیار
اعضای گروه درسی آمادگی دفاعی قرار گرفت تا بهعنوان متخصصان برنامه درسی ضمن بررسی
محتوای تعیین شده ،سایر عناصر برنامه درسی را مشخص نمایند .نتایج در جدول 3ارائه شده است:
جدول - 3عناصر برنامه درسی آموزش پدافند غيرعامل دورهی متوسطه
 شکلگیری تفکر دفاعی در زمان صلح
هدف

 اعتقاد و ایمان به هویت دینی و ملّی
 ایمان به توانمندیهای دفاعی کشور

طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل...

 درک ضرورت مقاومت
 بصیرت افزایی
 پیشگیری از بحران
 کاهش آسیبپذیری در هنگام بحران
 حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور
 آشنایی با مفاهیم امنیت ملّی و چگونگی مقابله با تهدیدات
 آشنایی با مبانی و مفاهیم پدافند غیرعامل
 درک اهمیت و ضرورت امنیت پایدار
 لزوم دفاع همهجانبه
 شناخت تهدیدات داخلی و خارجی
 آشنایی با حوادث و کمکهای اولیه
 آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران
 آشنایی با مفاهیم دفاع سایبری
محتوا

 آشنایی با مفاهیم اقتصاد مقاومتی
 آشنایی با مفاهیم جنگ نرم
 آشنایی با مفاهیم بیوتروریسم
 آشنایی با مفاهیم بیوتروریسم کشاورزی
 مهارتهای فردی در دفاع و رزم
 مهارتهای فردی در هنگام وقوع زلزله
 مربی الگو و اسوه اخالفی ،معنوی و عملی فراگیرنده است.
 مربی نقش الگو و راهنما دارد.
 مربی یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.
 مربی ،خود یک فراگیرنده همیشگی است.

نقش مربی

 مربی عامل انگیزاننده در یادگیری فراگیرندگان است.
 موانع یادگیری فراگیرندگان را شناسایی کرده و با طراحی فعالیتهای مناسب برای
رفع آنها تالش میکند.
 مربی راهبری یادگیری را برعهده دارد و متربیان را با منابع یادگیری آشنا میکند.
 معلم متناسب با نیازها و شرایط یادگیری ،توانایی انتخاب و طراحی فعالیتهای
مناسب را دارد.

نقش فراگیرنده

 در فرآیند یاددهی -یادگیری نقش فعال دارد.
 خودراهبر
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 جهتگیری ارزشی به یادگیری
 معمار یادگیری خود است.
 به کسب مفاهیم میپردازد.
 به لحاظ یادگیری متفاوت هستند.
 قابلیتها ،تجربیات و ظرفیتهای گوناگون دارند.
 فراگیرندگان با محیط یادگیری خود رابطهی تعاملی برقرار مینمایند.
 تدریس کالسی
 آموزشهای صورت استاد -شاگردی
روش یاددهی  -آموزش الکترونیکی
یادگیری

 آموزش مجازی
 مشاهده
 تعاملی (گفت وگو)
 کتبی

 شفاهی
 عملی

 خودارزشیابی
ارزشیابی

 قضاوت شخصی

 قضاوت همکالسیها
 نگرشسنجی

 ارزشیابی پوشهی کار

 آزمون عملکرد در موقعیت شبیهسازی شده
 کتاب

 جزوه

 فیلم مستند
مواد آموزشی

 ماکت

 محتوای الکترونیک
 بروشور
 بازدید

 نمایش عکس و اسالید
نوع برنامه 
درسی


قصد شده

سطح تحصیلی

متوسطه

مشارکتکنندگان


رسمی

متخصصان ،صاحبنظران و پژوهشگران حوزه پدافند غیرعامل
اعضای هیأت علمی رشته روانشناسی تربیتی
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طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل...

در طراحی و اجرای 
برنامه درسی

مکان آموزش 


زمان آموزش 

اعضای گروه درسی آمادگی دفاعی دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه-
ی نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
دبیران درس آمادگی دفاعی
کالس درس
خارج از کالس درس
حداکثر سه ساعت در هفته

آیا چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غيرعامل از اعتبار الزم برخوردار است؟
تأییدپذیری و اعتمادپذیری کیفی چارچوب طراحی شده بر اساس روش سهسوسازی دادهها .با
گردآوری مبانی نظری و اصول زیربنایی مربوط به پدافند غیرعامل ،بررسی پژوهشهای عملی انجام
شده در حوزهی پدافند غیرعامل و مصاحبه با صاحبنظران حاصل گردید .همچنین برای اعتباریابی
کمّی چارچوب ،مقیاسی مشتمل بر  12زیر مقیاس و  71گویه تدوین گردید .زیر مقیاس هدف دارای
 7گویه ،زیر مقیاس محتوا دارای  10گویه ،زیر مقیاس نقش مربی دارای  3گویه ،زیر مقیاس نقش
فراگیرنده دارای  5گویه ،زیر مقیاس روش یاددهی -یادگیری دارای  4گویه ،زیر مقیاس ارزشیابی
دارای  7گویه ،زیر مقیاس مواد آموزشی دارای  6گویه ،زیر مقیاس مکان آموزش دارای  2گویه و
زیر مقیاس زمان آموزش دارای  1گویه میباشد .این پرسشنامه دارای پاسخهایی با مقیاس لیکرت
پنج درجهای از (« )1کامالً مخالفم» تا (« )5کامالً موافقم» میباشد .حداقل نمرهی هر آزمودنی در
این مقیاس  71و حداکثر  355است .نتایج روش تحلیل گویه بهصورت کمترین و بیشترین ضریب
همبستگی در جدول  4آمده است.
جدول  - 4طيف ضرایب همبستگی چارچوب برنامه درسی
طیف ضرایب همبستگی
سطح معناداری

هد

محتوا

نقش

نقش

ف /91

-0/68

مربی-0/79

فراگیرنده-0
/76

0/58 -0
000

0/41
0/0001

0/52
/0001

0/29
/0001

 0/1مواد

نوع برنامه

 0سطح

0/0001

شیابی/78
0/33 -0
000

مکان آموزش

0/1زمان

طیف ضرایب همبستگی

آموزشی
/71

درسی
-0/71

تحصیلی-0/
83

کنندگان-0/
77

0/65-0/80

آموزش/89

سطح معناداری

0/49 -0
000

0/49
0/0001

0/37
/0001

0/52
/0001

0/0001

0/1

0

0مشارکت

روش یاددهی-
یادگیری0/41 -
0/79

ارز

0

0/47 -0
000
0/1

نتایج تحلیل عاملی نشان داد که بار عاملی هدف  ،0/80محتوا  ،0/74نقش مربی  ،0/67نقش
فراگیرنده  ،0/74روش یاددهی -یادگیری  ،0/58ارزشیابی  ،0/64مواد آموزشی  ،0/71نوع برنامه
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درسی  ،0/61سطح تحصیلی  ،0/53مشارکتکنندگان  ،0/80مکان آموزش  0/77و زمان آموزش
 0/83میباش د و همگی در سطح  0/0001معنا دار هستند .جدول  ،5بار عاملی و خطای معیار
برآورد شده هر یک از عناصر را نشان میدهد.
جدول  - 5بار عاملی و خطای معيار برآورد
عناصر

بارعاملی

خطای معیار برآورد شده

هدف

0/80

0/55

محتوا

0/74

0/32

نقش مربی

0/67

0/55

نقش فراگیرنده

0/74

0/45

روش یاددهی -یادگیری

0/58

0/66

ارزشیابی

0/64

0/59

مواد آموزشی

0/71

0/50

نوع برنامه درسی

0/61

0/63

سطح تحصیلی

0/53

0/72

مشارکتکنندگان

0/80

0/55

مکان آموزش

0/77

0/41

زمان آموزش

0/83

0/31

شاخصهای ریشه ی خطای میانگین مجذورات تقریبی ( ،)RMSEA1ریشهی میانگین
مجذورات باقیمانده ( ،)RMR2شاخص نیکویی برازش ( ،)GFI3شاخصتعدیل شدهی نیکویی
برازش ( ،)AGFI4شاخص نرم شدهی برازندگی ( ،)NFI5شاخص نرم نشدهی برازندگی
شاخص برازندگی فزاینده ( )IFF7و شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFI8بهعنوان مالکهای انطباق
برنامه درسی با داده های مشاهده شده بسیار مطلوب است که نتایج آن در جدول  6گزارش شده
است.
جدول  -6شاخصهای نيکویی برازش چارچوب برنامه درسی
شاخص

مقدار

RMSEA

0 / 056

RMR

0 / 042

GFI

0 / 91

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- Normed of Fit Index
6- Non Normed of Fit Index

1- Root Mean Square Error of Approximation
2- Root Mean Square Residual

7- Incremental of Fit Index

3- Goodness of Fit Index

8- Comprative of Fit Index

4- Adjusted Goodness of Fit Index
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مقدار

شاخص

0 / 88

AGFI
NFI

0 / 95

NNFI

0 / 90

IFF

0 / 88

CFI

0 / 93

برای محاسبهی پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آلفای کرونباخ
نشانگر پایایی عناصر مقیاس بود .نتایج در جدول  7منعکس شده است.
جدول  - 7ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از عناصر مقياس
هد

محتوا

نقش

نقش

ف 81

0/79

مربی0/79

فراگیرنده0/
78

 0/نو
89
ع برنامه

سطح
تحصیلی0/
96

مشارکت
کنندگان0/
82

روش یاددهی-
یادگیری0/
90

مکان

زمان آموزش

0/90
آموزش

0/94

ار
زشیابی8
0/2

موادآم
وزشی/85
کل 0
0/89

0/

بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام این پژوهش ،طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل
دورهی متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران بود.
برنامه درسی مذکور با تأکید بر آمادگی دفاع در زمان صلح ،سعی دارد دانشآموزان را هوشیار
کند تا فریب بازیگردانان دنیای به ظاهر متمدن امروز را نخورند .از طرف دیگر در عصر حاضر،
پدافند غیرعامل بهعنوان دفاع بدون استفاده از سالحهای جنگی ،یکی از محورهای مهم دفاع همه
جانبه در کشور ماست که شناخت ابعاد آن برای تمام مردم و خصوصاً جوانان این سرزمین ضروری
است .این امر مهم نیز یکی از اهداف اساسی برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل
بهشمار میرود.
در انتخاب محتوای برنامه درسی ،مسائلی نظیر :مهم بودن موضوعات درسی و جذاب بودن
مطالب ،توجه به نیازهای امروز و چشمانداز آیندهی جامعه در زمینههای دفاعی ،قابلیت یادگیری
مطالب و توجه به تواناییهای ذهنی و عالقهی فراگیرندگان ،توجه به اعتبار علمی مطالب ،بهروز
بودن ،مفید و سودمند بودن آن برای فراگیرندگان ،هماهنگ بودن موضوعات با تحوالت دنیای امروز
در ارتباط با تهدیدها و مخاطرات طبیعی و انسانی ،مشارکت فعال دانشآموزان در بسط و تبیین
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محتوا و توجه به تفاوتهای جنسیتی ،اقلیمی و محیطی تأکید شده است .همچنین موضوعات مهم
حوزهی پدافند غیرعامل نظیر مدیریت بحران ،دفاع نرم ،دفاع بیوتروریسم ،دفاع سایبری و دفاع
اقتصادی با تأکید بر قابلیت اجرا و یادگیری در دورهی متوسطه ،جذابیت ،توانایی ذهنی و عالقه
فراگیرندگان مورد توجه قرار گرفته است.
نقش مربی دیگر عنصر شناسایی شدهی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل
دورهی متوسطه بود .بر این اساس ،نقش بیبدیل مربی در عصر حاضر که مولد دانایی است آشکار
میشود .این نقش ،نقش ممتاز و غیرقابل انکاری است .زیرا معلمی که در عصر دانایی قرار گرفته و
مبتنی بر عقالنیت باید به انتقال دانش خود به دانشآموزان بپردازد ،باید دانشآموزی با ابعاد تعریف
شده تعلیم و تربیت کشور اسالمی تربیت کند و آموزشهای الزم را به او ارائه نماید .در واقع نقش
معلم در فرآیند یاددهی -یادگیری امروز یاریگر فراگیری است .معلم ،دیگر صرفاً مخابره کنندهی
اطالعات نیست بلکه راهبر آموزشی است .ویژگی معلم از فرزانهی در صحنه بودن به فرزانهی راهنما
تبدیل شده است .معلم باید تواناییهای جستجوگری ،پرسشگری و پژوهشگری دانشآموزان را
تقویت کند .به همین دلیل نیازمند کسب دانش و مهارت جدید است بنابراین اصرار زیادی بر
آموزشهای ضمن خدمت معلمان برای کتب جدیدالتألیف وجود دارد (کالینز.)2008 ،
نقش فراگیرنده عنصر دیگر است .در این عنصر مشخص گردید که در فرآیند یاددهی -یادگیری
اراده و انگیزه فراگیرنده نقش اساسی در ارتقای یادگیری دارد و متربّی تابع بیچون و چرا و مقهور
محیط یادگیری نیست؛ بلکه او آزادی و فرصت تصمیمگیری دارد و میتواند رابطهی تعاملی با محیط
یادگیری برقرار کند ،نه در همهی موارد برای وی تصمیمگیری شود .همچنین مشخص گردید متربّی
در فرآیند یاددهی -یادگیری و توسعهی دانشها ،مهارتها و نگرشها و انگیزههای خویش به لحاظ
ذاتی نقش فعال دارد .با قابلیتها ،تجربیات و ظرفیتهای گوناگون ،به لحاظ یادگیری متفاوتاند.
عنصر شناسایی شده دیگر روش یاددهی -یادگیری است .روشهای آموزش بهگونهای انتخاب
شدند تا دانشآموزان بهطور فعال در فرآیند یادگیری درگیر باشند ،فرآیند یادگیری از عالیق ،خواسته
ها و ادراکات یادگیرندگان آغاز شود .همچنین محیط یادگیری به نحوی سازمان مییابد که در آن
یادگیری فراگیرنده محور جریان داشته باشد .الزم است تجارب یادگیری به نحوی سازمان یابند که
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یادگیرنده را در روشنسازی و بیان نیازها کمک نماید و هر کسی بتواند براساس تجارب و اطالعات
خود در یادگیری نقش مهمی را ایفا نماید.
ارزشیابی عنصر دیگر برنامه درسی است .هدف از آن ،اندازهگیری میزان تغییرات انجام شده
در یادگیری و قضاوت در مورد عملکرد یادگیرندگان بهمنظور تصمیمگیری دربارهی ارتقای
دانشآموزان و کسب اطمینان از اینکه آیا فعالیتهای آموزشی معلم و کوششهای دانشآموزان به
نتایج مطلوب انجامیده است یا خیر؟ ارزشیابی با استفاده از شیوههای گوناگون مانند شیوههای کتبی،
شفاهی ،عملی ،همتایان و خودارزشیابی و ابزارهای مختلف نظیر انواع آزمونهای کتبی ،شفاهی،
عملی ،سیاهه قضاوت شخصی ،نظرات شفاهی همتایان ،سیاههی مشاهده رفتار معلم و سیاههی
نگرشسنج انجام میشود.
عنصر منابع و مواد آموزشی که از دیگر عناصر شناسایی شده این چارچوب است که مشتمل بر
کتاب ،جزوه ،فیلم ،مستند ،ماکت ،محتوای الکترونیک ،بروشور ،بازدید و نمایش عکس و اسالید
میباشد .استفاده از روشهای متنوع آموزشی که مورد عالقهی زیاد و فراوان فراگیرندگان هستند
اساس الزم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی آماده میسازد و در نتیجه یادگیری را دائمی میکند.
تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار آنان قرار میدهد و در نتیجه موجب فعالیت آنان خواهد شد.
همچنین در توسعه و رشد معنا در ذهن دانشآموزان مؤثر هستند و تجاربی را در اختیار آنان قرار
میدهند که از راههای دیگر امکان ندارد (لوکاس و همکاران.)2014 ،
در این چارچوب عنصر نوع برنامه درسی نیز ارائه گردید .طبیعتاً هر نوع برنامه درسی اقتضاهای
خاص خود را طلب میکند و هدف طراح برنامه درسی را آشکار و مشخص میسازد .این برنامه
بهصورت رسمی و قصد شده به دنبال آن است تا دانشآموزان با کسب بصیرت و تفکر دفاعی ،ایجاد
نگرش دفاعی مناسب و با تفکر ،تعقل و ایمان به شناخت دفاعی الزم دست یابند تا بتوانند از سرزمین
و باورهای اعتقادی و جامعه خود در میدان عمل دفاع نمایند.
سطح تحصیلی بهعنوان عنصری دیگر در این چارچوب مورد اشاره قرار گرفته و مشروعیت
برنامه تدوین شده ،به دلیل تناسب با ویژگیهای دانشآموزان دورهی متوسطه مورد تأیید واقع شده
است .در برنامه درسی تدوین شده ،ساحتها و نیازهای دانشآموزان دورهی متوسطه مورد توجه
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واقع شده و بر آن اساس آموزشهای موردنظر ارائه گردیدهاند.
مشارکتکنندگان در طراحی و اجرای برنامه درسی نیز مورد توجه قرار گرفته است .شمار زیادی
از افرادی که در حوزهی برنامه درسی فعالیت دارند ،در راستای رفع نیازهای روزمره نظام آموزشی
فعالیت میکنند .به عبارت دیگر اگرچه فرض بر این است که وزارت آموزش و پرورش متولی
برنامهریزی درسی است ،ولی این وظیفهای نیست که یک نفر یا یک ارگان به تنهایی از عهدهی آن
برآید .گروههای زیادی هستند که باید نظراتشان را جویا شد چراکه هر یک به نحوی درگیر
بخشهایی از برنامه هستند.
عنصر زمان آموزش چارچوب زمانی که در آن محتوا به همراه شیوهها و مواد آموزشی مربوطه
ارائه میشود (کالینز )2008 ،و عنصر مکان آموزش که در واقع همان محیطی است که کلیهی
فرآیندهای یاددهی -یادگیری در درون آن انجام میپذیرد و این فرآیندها را تحت تأثیر قرار میدهد.
فضای آموزشی باید موجب تحریک یادگیرندگان و ایجاد انگیزه در آنان شود و از فعالیتهای
یادگیری ،حمایت و آن را تسهیل کند تا اینکه معلم بتواند طرح درس را بهخوبی اجرا کند (وولفولک،
.)2001
در نظام آموزش و پرورش عمومی جمهوری اسالمی ایران ،بحث پدافند غیرعامل بهصورت
خاص مطرح نشده لکن بهعنوان بخشی از درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان به دانشآموزان
آموزش داده میشود .دفاع عامل و غیرعامل موضوع اصلی برنامه درسی آمادگی دفاعی است .این
برنامه برای آموزشها و مهارتهایی است که در برابر تهدیدات و تهاجمات نظامی و غیرنظامی
(جنگ نرم ،جنگ روانی و …) دشمنان نظام و عناصر وابسته به آنها الزم و ضروری بهنظر میرسد
(اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی).
رویکرد عام برنامه درسی آمادگی دفاعی با بهرهگیری از برنامه درسی ملّی ،فطرتگرایی توحیدی
است .بنابراین برنامه درسی آمادگی دفاعی بهگونهای طراحی و سازماندهی میشود که فراگیران با
تکیه بر فطرت الهی و درک موقعیت خود ،تالش کنند تا زمینهی تحقق حیات طیبه را در زندگی
فردی و اجتماعی خویش مهیا سازند .رویکرد خاص این برنامه ،کسب بصیرت و تفکر دفاعی است.
در این رویکرد ،موضوعات مربوط به فرهنگ و دانش دفاعی به دانشآموزان منتقل میشود .انتظار
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میرود با ایجاد نگرش دفاعی مناسب و با تفکر به شناخت دفاعی الزم دست یابند و بتوانند از
سرزمین و باورهای اعتقادی خود و جامعهشان در میدان عمل دفاع نمایند (دفتر تألیف کتب درسى
ابتدایی و متوسطه نظری) .خالء برنامه درسی مستقل آموزش پدافند غیرعامل در مقاطع متوسطه به
ویژه دورهی دوم (کالسهای دهم تا دوازدهم) ،لزوم این برنامه درسی را دوچندان میسازد.
بهطور کلی آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش
است که بخشی از آن باید در برنامههای درسی به فراگیرندگان ارائه شود .لذا با توجه به اینکه
مقولهی دفاع غیرعامل یکی از ضروریات زندگی و از مهارتهایی است که همهی افراد باید با مسائل
مربوط به آن آشنا باشند ،بایستی جوانان جامعه نسبت به موضوع دفاع بهصورت عام و بحث پدافند
غیرعامل به شکل خاص ،شناخت ،نگرش و مهارت الزم را کسب نمایند .امری که از طریق طراحی
برنامههای درسی متناسب با اهداف موردنظر در حوزهی پدافند غیرعامل امکانپذیر خواهد بود.
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Abstract
The purpose of this study was developing and validating of passive defense
education curriculum framework for the secondary schooling system of the
Islamic Republic of Iran’s ministry of education. This research benefitted from
an instrument-development, sequential exploratory mixed method and done in
qualititative and quantitative stages. Qualitative case study used in the
qualititative stage and descriptive method in the quantitative stage. In qualititative
stage, participants were experts and in quantitative stage, the statistical population
consisted of Shiraz passive defense techers. Experts were interviewed by
snowball and saturation sampling teqniques. Passive defense education
curriculum framework is developed regarding subject, content, role of educator,
role of students, educational methods, evaluation, educational instruments,
educational location and time. The validity and reliability of the framwork were
also attested.
Keywords: Curriculum framework, Education, Passive Defense
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